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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Άρθρο 1Ο  
Αντικείμενο προμήθειας  
Θα γίνει «Προμήθεια Υλικών Δικτύων Ύδρευσης για το έτος 2016» με την 
διαδικασία του Πρόχειρου Διαγωνισμού, για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
 
Άρθρο 2Ο  
Ισχύουσες διατάξεις  
Έχοντας λάβει υπόψη: 
1. Τις διατάξεις Ν. 2286/95 ‘’Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις 

συναφών θεμάτων’’, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. τον εσωτερικό κανονισμό προμηθειών της ΔΕΥΑΠ. 

3. Τον Ν. 1069/80 “Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και 
Αποχετεύσεως”. 

4. Την απόφαση του Δ.Σ….. της ΔΕΥΑΠ περί έγκρισης διενέργειας πρόχειρου 
μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Υλικών Δικτύων Ύδρευσης για 
το έτος 2016» 

4. Την ανάγκη της Δ.Ε.Υ.Α.Π. για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα 
ειδών.. 

5. Της Υ.Α. 11389/93: «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)» 
 
Άρθρο 3Ο  
Γενικά χαρακτηριστικά - Περιγραφή  
Όλα τα υλικά που περιγράφονται στην παρούσα μελέτη θα είναι Ευρωπαϊκής 
Προέλευσης πιστοποιημένα και θα πληρούν τις εγκεκριμένες προδιαγραφές της 
μελέτης. 
Τυχόν απόκλιση προϊόντος από τις τεχνικές προδιαγραφές, συνεπάγεται την 
απόρριψη της συνολικής προσφοράς. 
Σε επείγουσες περιπτώσεις όπου απαιτείται η άμεση αντιμετώπιση βλαβών των 
δικτύων ύδρευσης, ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει τα υλικά στην αποθήκη της 
Δ.Ε.Υ.Α.Π. εντός 3 ωρών, από την σχετική παραγγελία. Για τον λόγο αυτό, ο 
συμμετέχων (υποψήφιος προμηθευτής) υποχρεούται να έχει τα αναφερόμενα στη 
μελέτη είδη ετοιμοπαράδοτα στις αποθήκες του. Ο συμμετέχων θα προσκομίσει 
υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα αποδεικνύει τον τρόπο για την δυνατότητα 
παράδοσης των υλικών εντός 3 ωρών, επί ποινή αποκλεισμού. 
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Άρθρο 4Ο  
Εγγυήσεις - ρήτρες  
Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο την παράδοση των υπό 
προμήθεια ειδών πέρα από της ορισθείσης προθεσμίας, υποχρεούται για την 
καθυστέρηση αυτή και µόνο να πληρώσει στη Δ.Ε.Υ.Α.Π. το Δύο τοις χιλίοις στο 
συμβατικό προϋπολογισµό για κάθε ημέρα καθυστέρησης της παράδοσης. Η 
ποινική ρήτρα παρακρατείται από τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής ή από την 
εγγύηση καλής εκτέλεσης του προμηθευτή. Μετά από καθυστέρηση παράδοσης 20 
ημερών ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Σε περίπτωση καθυστέρησης 
οφειλόμενης σε υπαιτιότητα της Δ.Ε.Υ.Α.Π., ή σε ανωτέρα βία η προθεσμία 
παραδόσεως παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το υπό υπαιτιότητα της 
Δ.Ε.Υ.Α.Π. ή από ανωτέρα βία κόλλημα του αναδόχου µη δικαιούμενης καμίας 
αποζημίωσης για την καθυστέρηση αυτή.  
 
        Πρέβεζα 16/11/2015 
 
             συντάχθηκε 

Θεωρήθηκε 
Ο Διευθυντής Τ.Υ. 

 
 
 
      Σταυρούλα Ηλιοπούλου                   Νικόλαος Σάμπος 
      Πολιτικός  Μηχανικός                                                       Πολιτικός Μηχανικός 
 


